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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Eksperimen dapat diartikan 

sebagai proses penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh dari suatu 

perlakuan terhadap yang lain dalam kondisi yang telah terkendali. Jenis penelitian 

ekperimen yang digunakan adalah Quasi-Experimental Research (Penelitian 

Eksperimen Semu), karena Penelitian ini tidak dapatmengontrol semua variabel 

yang dapat mempengaruhi hasil penelitian.Berdasarkan pendapat diatas, penelitian 

eksperimen sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui 

Pengaruh Penerapan Metode Pembelajaran “Mind Mapping”terhadap 

kemampuankoneksi matematis siswa kelas VIII SMP N 1 Pabelan Pada Semester II 

Tahun Ajaran 2013/2014. 

 

B. Desain Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhadap kelompok-kelompok homogen, dengan 

memebagi dua kelompok yaitu X1 dan X2. X1 adalah kelompok yang diberi perlakuan 

metode pembelajaran ” Mind Mapping” , Seadangkan kelompok X2 adalah 

kelompok yang tidak diberi perlakuan metode pembelajaran ” Mind Mapping”. 

Desain dalam penelitian ini menggunakan randomized control group only pascatest 

design. Desain ini menentukan pengaruh dengan hanya membandingkan rata-rata 

pascates antara kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol. Desainnya dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

  

 

 

 

   

 

Gambar 3.1 Desain Penelitian 

(Sanjaya, 2013) 

Desain diatas menjelaskan bahwa langkah-langkah yang harus ditempuh 

sebagai berikut :  

1. Menentukan dua kelompok sampel sacara random. 

Perlakuan   Pascates kel.eksperimen 

R       x     Te 

     Pascates kel.kontrol 

R      Tk 
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2. Memberi perlakuan (X) terhadapkelompok eksperimen berupa metode 

Mind Mapping 

3. Mengadakan tes T untuk kelompok eksperimen (Te) maupun kelompok 

kontrol (Tk) 

4. Mencari rata-rata hasil tes dari kedua kelompok tersebut.kemudian 

mencari perbedaan untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh T2e - T2k. 

 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini bertempat di SMP N 1 Pabelan yang beralamatkan 

di Jalan Salatiga-Bringin Km.08 Kab. Semarang.Alasan pemilihan lokasi penelitian ini 

karena penerapan metode “Mind Mapping” belum pernah dilakukan di sekolah 

tersebut. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April tanggal 12 April sampai 19 

April 2014. Jadwal mengangajar di  SMP N 1 Pabelan dapat dilihat pada Tabel 3.1 

berikut.  

Tabel 3.1 

Jadwal Mengangajar di  SMP N 1 Pabelan  

Tahun Ajaran 2013/2014 

No Hari/ tanggal Kegiatan 

1 
Senin, 12 Mei 2014 

Mengajar pertemuan pertama di kelas VIII F dengan 
metode pembelajaran Mind Mapping  dan VIII D dengan 
model konvensional materi volume bangun kubus 

2 
Selasa, 13 Mei 2014 

Mengajar pertemuan kedua di kelas VIII F dengan 
metode pembelajaran Mind Mapping  dan VIII D dengan 
model konvensional materi volume bangun balok 

3 
Senin, 19 Mei 2014 

Mengadakan tes di kelas VIII D dan kelas VIII F 
 

 

D. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah metode Mind 

Mapping dan yang menjadi variabel terikat adalah kemampuan koneksi matematis, 

yang dilihat dari nilai tes kemampuan matematis.  

 

E. Definisi Operasional 

1. Metode Mind Mapping 

Mind Mapping (X)merupakan suatu metode pembelajaran yang dirancang 

dengan menentukan pokok-pokok dalam materi pembelajaran dan saling 

mengkaitkannya, serta menjadikan siswa lebih kreatif dengan membebaskan 

imajinasi dan ide-ide dalam pembuatan Mind Map. 
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2. Kemampuan Koneksi Matematis 

kemampuan koneksi matematis adalah kemampuan siswa dalam mencari atau 

mengkaitkan hubungan antar topik matematika, dan kemampuan siswa 

mengaplikasikan konsep matematika dalam bidang yang  lain atau dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

F. Populasi Dan Sampel Penelitian  

1. Populasi   

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP N 1 Pabelan 

pada Tahun Ajaran 2013/ 2014. Jumlah kelas VIII di SMP Negeri 1 Pabelan  

sebanyak 6 kelas dengan sejumlah siswa sebanyak 207 orang. Dengan perinciannya 

dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut. 

 

Tabel 3.2 

Daftar Siswa Kelas VIII  

SMP Negeri 1 Pabelan 

No. Kelas Jumlah Siswa 

1.  VIII A 35 

2.  VIII B 35 

3.  VIII C 35 

4.  VIII D 34 

5.  VIII E 34 

6.  VIII F 34 

 

2. Sampel  

Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII D dan VIII F SMP N 1 

Pabelan Tahun Ajaran 2013/2014, yang terdiri dari 68 siswa. Satu kelas sebagai 

kelas eksperimen yaitu kelas VIII F dengan jumlah sampel 34 siswa  dan satu kelas 

diambil sebagai kelas kontrol yaitu kelas VIIID dengan jumlah sampel 34 siswa. 

Kelas sampel diambil dengan teknik cluster random sampling. 

 

G. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

1. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan empat macam metode pengumpulan data yaitu: 

metode dokumentasi, metode observasi, dan metode tes. 

a. Metode dokumentasi  

Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang identitas 

dari para peserta didik. Dalam hal ini data yang diperoleh adalah daftar nama 
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peserta didik kelas VIII SMP N 1 Pabelan. Dari penelitian secara dokumentasi 

didapatkan data berupa daftar nama siswa beserta jumlah siswa tiap kelas. 

b. Metode Observasi  

Metode observasi digunakan untuk melihat keterlaksanaan pembelajaran 

dengan metode Mind Mapping. 

c. Metode  tes 

Tes sebagai alat penilaian adalah pertanyaan yang diberikan kepada siswa 

setelah mengikuti pembelajaran dan digunakan untuk mengukur kemampuan 

koneksi matematissiswa .Data dari instrumen tes yang telah dilaksanakan 

kemudian diolah untuk mendapatkan deskripsi data dari kedua hasil tes tersebut 

sehingga dapat dianalisis, yang kemudian dapat diketahui keadaan dari kedua kelas 

tersebut. 

 

2. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar tes dan lembar 

observasi.  

a. Lembar Observasi 

Lembar observasi yang digunakan  adalah lembar observasi guru (peneliti). 

Lembar observasi guru digunakan untuk melihat apakah guru sudah 

melaksanakan proses mengajar sesuai dengan RPP metode Mind Mapping. 

Lembar observasi yang digunakan berupa check list tentang langkah-langkah 

pembelajaran dengan metode Mind Mapping. 

Berikut ini adalah kisi-kisi lembar dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut. 

Tabel 3.3  

Kisi-Kisi Lembar Observasi  

No Langkah Pembelajaran 

1. Menyampaikan kompetensi 

2. Mengemukakan masalah 

3. Membagi Kelompok 

4. Mencatat alternatif jawaban 

5. Presentasi kelompok 

6. Guru dan siswa membuat kesimpulan 

 

b. Lembar tes  

Lembar tes digunakan setelah pembelajaran dilakukan. Lembar tes digunakan 

untuk mengetahui kemampuan koneksi matematis siswa.Tes berupa soal uraian, 

pada tiap nomornya pada soalterdapat masing-masing poin a, b, c, d. Lama waktu 

mengerjakan soal adalah60 menit.Kisi-kisi tes kemampuan koneksi matematik 

siswa dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut. 
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Tabel 3.4 

Kisi-kisi Tes Kemampuan Koneksi Matematik  

 

Standar Kompetensi  : Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan 

bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

 

 

Analisis deskriptif digunakan mengkatagorikan nilai tes kemampuan koneksi 

matematis siswa kedalam 3 kategori yaitu, kategori rendah, cukup dan tinggi. 

Pengkatagorian menggunakan nilai mean dan standar deviasi. 

Adapun rumusuntuk mencari standar deviasi sebagai berikut. 

SD= √
    (

  

 
)
 

   
 Keterangan : 

    SD : standar deviasi 

    X    : nilai responden 

    n    : jumlah responden 

 

Aspek 
kemampuan 

koneksi 
matematik 

Kompetensi Dasar Indikator soal 
Banyak

nya 
Soal 

Nomor 
Soal 

koneksi antar 
topik matematika 

Menghitung luas 
permukaan dan 
volume kubus, 
balok, prisma, dan 
limas. 

Diberikan soal tentang volume 
kubus dengan diketahui luas 
permukkan kubus siswa dapat 
menghitung volume kubus. 
 

1 1 

koneksi dengan 
dunia nyata atau 
kehidupan sehari-
hari 

Diberikan soal tentang volume 
balok dengan diketahui 
panjang, lebar, tinggi balok dan 
diisi minyak ¾ ukuran balok 
siswa dapat menghitung 
volume balok. 
 

1 2 

koneksi dengan 
disiplin ilmu yang 
lain 
 

Diberikan soal tentang volume 
balok dengan diketahui ukuran 
panjang, lebar, tinggi dan 
debit, siswa dapat 
mengghitung volume balok dan 
lama bak penuh terisi air. 
 

1 3 
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Sedangkan rumus mencari nilai rata-rata sebagai berikut. 

 ̅ = 
  

 
   Keterangan  

     ̅   : rata-rata 

    x   : nilai resonden 

    n  : jumlah responden 

 

Interval dalam distribusi nilai tes siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol 

menggunakan rumus interval menurut Sudijono (2009) sebagai berikut. 

Batas 1 :mean + 0.5SD (batas atas) 

Batas 2 :mean – 0.5SD (batas bawah)  

 

H. Uji Coba Instrumen 

1. Uji validitas  

Uji validitas instrument dalam penelitian ini menggunakan validitas ahli, 

mengunakan pendapat dari ahli tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan 

berdasarkan teori tertentu selanjutnya dikonsultasikan dengan para ahli (judgment 

experts). Jumlah tenaga ahli yang digunakan minimal tiga orang.Penelitian ini 

menggunakan tiga tenaga ahli yaitu Prof. Sutriyono, M.sc., Ph.D dan Dr. Bambang S 

selaku Dosen matematika serta Ibu Sehati nur Athiah selaku guru matematika di 

SMP N 1 Pabelan.Hasil uji vaditas ahli dari para validator dapat dilihat pada Tabel 

3.5 berikut. 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Validasi Ahli 

No Nama Validator Komentar Keterangan 

1. Prof. Sutriyono, M.sc., Ph.D Soal sudah  sesuai 
indicator 

Soal bisa 
digunaka 

2. Dr. Bambang S Soal sudah baik diperbaiki 
lagi tata bahasanya. 

Soal bisa 
digunakan 
dengan 
memperbaiki 
tata bahasa. 

3. Sehati nur Athiah Soal sudah baik Soal bisa 
digunakan 
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H. Teknik Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sampel-sampel yang diambil 

berasal dari populasi berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dengan 

menggunakan metode Shapiro–Wilk dengan alat bantu software SPSS 16. Dengan 

rumusan,  

H0: sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H1: sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

H0 diterima jika nilai signifikan labih besar dari 0,05  

2. Uji Homogenitas 

Uji homogentitas dilakukan untuk mengetahui apakah data kedua kelompok 

sampel berasal dari dua populasi dengan varian yang homogen atau tidak. Pada 

penelitian  menggunakan metode Levene untuk menguji apakah sampel-sampel 

yang diambil mempunyai variansi yang sama. Dengan rumusan 

H0 :    
  =   

   : kedua kelompok sampel berasal dari populasi yang memiliki 

varian yang sama 

H1 :  kedua kelompok sampel berasal dari populasi yang memiliki varian 

yang tidak semua variansinya sama. 

H0 diterima jika nilai signifikan labih besar dari 0,05 

3. Uji hipotesis  

Uji hipotesisi digunakan untuk mengetahui seberapa baik sampel yang 

memberi gambaran dari populasi.Dengan melalui uji statistika bisa diputuskan 

bahwa gambaran sampel diterima baik atau ditolak.Hipotesis dalam penelitian ini 

diuji dengan menggunakan uji T.Uji T dipakai untuk melihat variabel-variabel bebas 

(x) secara keseluruhan terhadap variabel terikat (y).Uji T ditujukan untuk menguji 

seberapa besar atau kuat pengaruh variabel bebas (x) terhadap variabel terikat (y). 

Pengujian hipotesis menggunakan Uji t dua pihak dengan taraf signifikansi 5%. 

Cara menguji hipotesis yaitu dengan melihat nilai signifikansi dalam tabel 

Independent-Sample T-Test. Jika nilai signifikansinya adalah   0,05 maka tidak 

terdapat pengaruh kemampuan koneksi matematik antara kedua kelompok. Jika 

nilai signifikansinya  0,05 maka diantara kedua kelompok terdapat pengaruh 

kemampuan koneksi matematik setelah diberikan perlakuan. Hipotesis yang dapat 

ditulis sebagai berikut: 

H0: 21    :Tidak ada pengaruh penerapan metode pembelajaran Mind Mapping 

terhadap kemampuan koneksi matematis. 

H1: 21    : Ada pengaruh penerapanmetode pembelajaran Mind Mapping 

terhadap kemampuan koneksi matematis.  




